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:اهداف آموزشی  
1-ان آشنایی با نحوه انجام معاینات غربالگری دانش آموز

.درراستای شناسنامه سالمت
2- آشنایی با پرونده سالمت نوجوانان دانش آموزان.
2-3-نحوه ثبت معاینات درشناسنامه سالمت و فرمهای

.مربوطه
4-ک جدیدثبت نتایج معاینات نوجوانان در پرونده الکترونی



هاي مراقبت ساالنه دانش آموزان در برنامه
مدارس

 * انجام معاینات غربالگری

 *نظارت بر وضعیت تغذیه دانش آموزان

 *مدرسهپیشگیری از بیماریهای واگیر دار شایع در سنین

 * پیشگیری از حوادث و سوانح .



:معاینات غربالگری  

ه منظور از معاينات غربالگري جستجوي بيماري يا نقص به وسيل
آزمون هاي علمی و سريع ، معاينه و يا روش هاي ديگر در 

.افرادي است كه ظاهراً سالم به نظر می رسند 
ابزاركارپرسنل بهداشتی درانجام معاينات غربالگري وحتی 

معاينات پزشکی شناسنامه سالمت است ونتيجه كليه معاينات
شناسنامه ثبت ميگردد11و7بهداشتی وپزشکی درصفحات 

در مراقبت هاي بهداشتی درمانی دانش آموزان ، برخی از 
بيماري ها و نقايصی مانند اختالالت رشد ، مشکالت بينايی و 

شنوايی ، بيماري هاي لثه و پوسيدگی دندان ، گواتر و كم خونی ،
اختالالت رفتاري ، انحراف ستون فقرات توسط اين روش به 

.صورت ساالنه دنبال می شود 



:معاينات غربالگري شامل موارد زير است 
اندازه گیری قد و وزن دانش آموز   -1

دهان و دندان -2

ستون فقرات -3

كمبود های تغذیه ای-4

پوست ، مو و ناخن-5

سنجش بینایی-6

سنجش شنوایی  -7

اختالالت روانی و رفتاری     -8

(توسط كارشناسان روانشناسی انجام میشود)آمادگی تحصیلی -9



:اندازه گیری قد و وزن دانش آموزان -1

سالگی به حداكثر 12سالگی كم كم بيشتر می شود و در سن 11تا 10سرعت رشد بدن دختران از سن 

14سالگی بيشتر شده و در سن 13تا 12سرعت رشد بدنی پسران از سن . ميزان خود ميرسد 

. سالگی به حداكثر خود می رسد 

با . بهترين روش براي پی بردن به وضعيت رشد دانش آموزان ، اندازه گيري قد و وزن آنها است 

استفاده از اندازه گيري وزن و قد شاخص هاي مختلفی تعيين می گردد كه مهمترين آنها شاخص 

.وزن براي قد و قد براي سن است 

شاخص وزن براي قد نشان دهنده چاقی يا الغري است و وضعيت فعلی تغذيه دانش آموز را نشان 

. می دهد

اين شاخص در برابر عواملی مانند سوء تغذيه و بيماري حساس بوده به طوري كه كمبود وزن براي 

.  قد می تواند خيلی سريع ايجاد شود و در كوتاه مدت نيز قابل جبران است 



میباشدباشددارای اضافه وزن ( 85تا5بین صدک)چنانچه منحنی رشد دانش آموز

. قرار گیرد احتمال دارد كه چاق باشد ( وبیشتر95صدک)باالتر از منحنی باالیی ویا 

كه این شکل )قرار گیرد ( 5صدک ) زیر منحنی پایینیاگر منحنی رشد دانش آموزی 

داشته باشدسیر نزولیبیشتر در كشور ما وجود دارد ویا اگر منحنی رشد دانش آموز 

ه بحتی اگر محل قرار گرفتن نقاط تالقی اندازه قد و وزن او باالی منحنی پایینی باشد 

را به پزشک ارجاع معنای كاهش وزن و یا توقف رشد وزنی اوست در این صورت باید او

، همچنین از طریق مذاكره با مادر و توجه به پرونده بهداشتی دانش آموز و دهید

سواد پدر و مادر ، در آمد خانواده ، ) وضعیت اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی خانواده 

باید علت این مشکل او را شناسایی كرده برای ...( شغل پدر و مادر ، عادات غذایی و 

.كمک به او اقدام كنید 



براي اندازه گيري قد و وزن با دقت كامل اين نکات را 
:مورد توجه قرار دهيد 

ترازو را قبل از شروع به اندازه گیری و یا وقتی كه جابجا -1

. می شود ، با وزنه شاهد كنترل كنید 

. با حداقل لباس و بدون كفش توزین انجام شود -2

دانش آموز كامالً روی ترازو قرار گرفته و شما با ایستادن در -3

.مقابل ترازو وزن دقیق را بخوانید 

برای اندازه گیری قد ، دانش آموز باید بدون كفش باشد و -4

د باسن ، كتف و سر او به قطوری بایستد كه پاشنه ها ، ساق پا ،

. سنج بچسبد و سر كامالً مستقیم نگهداشته شود 



اگر ترازو مجهز به قد سنج نیست یک متر اندازه گیری را روی -5

از. دیوار طوری ثابت كنید كه كامالً به سطح زمین عمود باشد 

دانش آموز بخواهید كه مقابل دیوار بایستد در شرایطی كه 

. د پشت سر ، سینه ، باسن و پاشنه پای وی در تماس با دیوار باش

برای اندازه گیری قد ، خط كش یا یک برگ كاغذ را روی 

در این . سرش بگذارید و محل تقاطع آن را با متر بخوانید 

حالت ، باید به وضعیت سر ، پاها و موی دانش آموز و نیز طرز 

. قرار گرفتن خط كش توجه داشت 



ه توده یکی دیگر از شاخص های پایش رشد دانش آموزان نمای
می باشد( BMI)بدنی 

برای محاسبه نمایه توده بدنی 
ابتدا وزن سپس قد دانش آموز اندازه گیری میشود

:  با استفاده از فرمول
BMI= (  کیلوگرم )وزن

(متر )قد( متر)قد

:پایش رشد دانش آموزان
اندازه گیری وزن وقد–الف 



(BMI)یشاخص توده بدن

امقایسه بو ارزیابی دانش آموزان از نظر وضعیت جسمانی 
استاندارد است 

:این شاخص دانش آموزان را به چهار گروه

18/(5كمتراز )الغر( 1
(18/5-25)وزن در محدوده طبیعی( 2
(25-30)دارای اضافه وزن( 3
.  طبقه بندی می شوند(30باالتراز )چاق ( 4

.   گرددشاخص توده بدن متناسب با سن دانش آموزان تعیین می



ه آن نشانه سوء تغذيكاهشبسيار ساده است و تغييرات وزن براي قدبررسی
. است چاقیبوده و افزايش آن به دليل يا سوء تغذيه همراه با عفونت

است و بيشتر بهه منظهور زمينه تغذيه فردنشان دهنده شاخص قد براي سن
ارزيابی وضعيت تغذيه كودكان در يك جامعه مورد استفاده قرار می گيرد
 .



نش بهترین روش برای تعیین رشد طبیعی دا
سه آموزان اندازه گیری مرتب  قد ووزن آنهاومقای

آن بااستانداردها میباشد



قد ووزن دانش آموزان 
درپایه  اول ابتدایی 

پایه اول متوسطه اول 
پایه اول متوسطه دوم 

.بار در طول سال تحصیلی اندازه گیری می شودیک 

رشد در نمودار های وزن برای قد و قد برای سن روند 
. دختران و پسران جداگانه رسم می گردد 

.



اخص یکی ازشاخص های مهم  پایش رشد کودکان ش
غذیه می باشد که نشان دهنده وضعیت تقد به سن 

ه همین دانش آموز درگذشته میباشد ب( سوءتغذیه)ای
ن منظور قد دانش آموز بااستاندارد قد دانش آموزا

همسن خود مقایسه میشود

:نمودار قد بر حسب سن ( ب 



در نمودار قد بر حسب سن نیز سه منحنی مشخص شده است 

پایین تر از منحتیروی نمودار،دانش آموزیچنانچه موضع ( 97، 50، 3صدک )

است غیر طبیعیقرار گیرد معموال97ًباالتر از منحنی صدک یا صدک سوم و 

.  نشان می دهد كه به مراقبت و پیگیری نیاز دارد و 

درمان به راهنمایی كنید و یا برایمنظور رفع مشکل ، والدین را جهت بهبود تغذیهبه 

.دهید مراكزتخصصی ارجاع 

بیعی قرار گیرد طنود و هفتم و صدک سوم اگر نقطه تالقی قد دانش آموزان بین 

.  است و نشان می دهد كه مشکل خاصی ندارد 

به یاد آوری است چنانچه در هر بار اندازه گیری وضعیت دانش آموز روی الزم 

. گیری دارد نمودار نسبت به بار قبل سیر صعودی را طی ننماید نیاز به مراقبت و پی



















معاینات دهان و دندان-2

ای سال دندانهای شیری كودكان به تدریج می افتند و ج12تا 7در سنین 

. آنها دندانهای دائمی در می آیند 

ی نگهداری از دندانهای دائمی خیلی اهمیت دارد  زیرا اگر دندانهای دائم

صدمه ببینند و از بین بروند ، دیگر جایگزین نخواهند داشت  



ار از ، درراستای شناسنامه سالمت حداقل سالی یک بساله12تا 7هر كودک 

نظر سالمت دهان و دندان باید معاینه شود

موزان بنابراین در هرسال تحصیلی وضعیت بهداشت دهان و دندان دانش آ

. را در پایه های مورد نظرباید بررسی كرد 



:معاینه دهان ودندان 

دانش آموز را روي يك صندلی بنشانيد ، مقابل او ايستاده و بخواهيدكه -1
. دهان خود را كامالً باز كند و با چراغ قوه فضاي دهان را روشن كنيد 

براي اينکه لثه ها و همه سطوح دندان ها را به خوبی معاينه كنيد ، بايد در -2
مثالً اول سطح جونده دندانها ، بعد سطح لبی و . كار خود نظم داشته باشيد 

. در آخر سطح زبانی دندانها و لثه ها را نگاه كنيد 

براي اينکه لثه ها و دندانهاي فك پايين يك طرف به خوبی ديده شود ، -3
كه زبان را به طرف ديگر ببرد و با استفاده از دانش آموز بخواهيد بايد از 

. چوب زبان ، لبها و گونه را از سطح لثه دور كنيد 

ه براي اينکه لثه و سطح لبی دندانهاي فك باال و پايين را به خوبی معاين-4
. كنيد ، بايد با چوب زبان ، لبها و گونه را از سطح لثه دور كنيد 



ر اگ. درداخل دهان و بين دندانها به باقيمانده خرده هاي غذايی توجه كنيد -5

ود الي دندانها خرده هاي غذا ديده شود نشانه آن است كه شخص از دندانهاي خ

.  خوب مراقبت نمی كند 

م و وجود پالك دندانی ، جر. تمام سطوح را در تك تك دندانها معاينه كنيد -6

تا سوراخ از يك لکه كوچك قهوه اي كم رنگ يا بسيار پر رنگ) پوسيدگی دندان 

. را بررسی نماييد ( شدگی دندانها

.به تمام قسمت هاي لثه نگاه كنيدتا در صورت تورم متوجه آن بشويد -7

كف دهان ، نوگ زبان را با گاز تميز بگيريد و كمی به سمت خارج بکشيد و سپس-8

ود زير زبان ، كام داخل گونه ها و لب ها را به خوبی نگاه كنيد تا در صورت وج

. زخم ، غده يا هر چيز غير طبيعی ديگري متوجه آن بشويد 



 وسایل مورد نیاز برای معاینه دهان

 چوب زبان 

 چراغ قوه 

 گاز تمیز 



:در دهان چهار نيمه فك داريم 

.  نیمه راست فک باال -1

. نیمه چپ فک باال -2

. نیمه راست فک پایین -3

. نیمه چپ فک پایین -4

برای نامگذاری هر دندان باید جای آنرا در فک مشخص كرد

مشاهدات خود را با توجه به دستور عمل در پرونده پس از معاینه ، تمام .

 .فرم مراقبت دانش آموز ثبت نمایید



در آب آشاميدنی مناطق مختلف ماده اي بنام فلورايد 
وجوددارد كه مقدار مناسب آن باعث افزايش مقاونت 

.می شود دندانها 

انی اندازه گیری مقدار فلوراید آب آشامیدنی با همکاری مركز بهداشتتی درمت

تر از حد چنانچه مقدار فلوراید آب در یک منطقه بیش. روستایی انجام می گیرد 

ه دیده متی شتود و یتا اینکتنقاط سفید رنگ و ماتی روی دندانهامعمول باشد

یمت« فلوئوروزیس»حالت دندانها به رنگ زرد و قهوه ای در می آید كه به این

می شود و در حالتهای شدید آن مینای دندان ، نرم و مانند سنگ پا سوراخگویند 

فلوراید در این مناطق باید آب آشامیدنی را با اتصال به منابع دیگر كه دارای. 

.كمتری است رقیق نموده و سپس مصرف نمایند 



:موارد ارجاع درمعاینات دهان ودندان 

سال از رویش دندانهای 2باقی ماندن دندانهای شیری با تاخیر بیش از *
. دائمی 

. وجود ضایعه مشکوک در لبها ، گونه ها یا دهان * 

. پوسیدگی در دندانهای شیری و دائمی * 

كه با عالمت پرخونی ، تورم ، درد و وجود ترشحات )وجود تورم لثه * 
، ( مشخص می شود

جرم دندان* 

( . بعد از دادن مسکن طبق جدول دارویی)درد دندان * 



هببایددانش آموز،دندانهارویفلوئوروزیسعالئممشاهدهصورتدر

.شوددادهارجاعدرمانیبهداشتیمركز

م میاگر میزان فلوراید آب كمتر از مقدار طبیعی باشد مقاومت دندانها ك

در این شرایط برای مبارزه با كمبود فلوراید راههای مختلفیشود

با وجوددارد كه یکی از این راهها دهان شویه با سدیم فلوراید است كه

. همکاری مركز بهداشتی درمانی در مدارس اجرا می شود 

وصیه فلوراید تسدیم برای مبارزه با كمبود فلوراید دهان شویه 

.می شود 





:معاینه ستون فقرات -3

.استشدهتشکیلمهره33ازفقراتستوندانیدمیكههمانطور

ناحیهدرجلوطرفبهخمیدگییک.استخمیدگی4دارایكنیدنگاهآنبهپهلوازاگر

احیهجلودرنطرفبهخمیدگییک،پشتناحیهدرعقبطرفبهخمیدگییک،گردن

.(دنبالچهوخاجیاستخوانهای)لگنناحیهدرعقبطرفبهخمیدگییکوكمر

آنودخقوستغییربادیگرهایخمیدگی،كنیدتغییرهاخمیدگیازیکیچنانچه

.شودحفظبدنتعادلتاكندمیراجبران



اختالالت شايع ستون مهره ها در دانش آموزان

قوز یا كیفوز-1
گود پشتی-2
انحراف ستون مهره ها-3



:قوز ( الف
هازاندازوبیشطبیعیغیرخمیدگی

زقوراعقبطرفبهپشتیستون مهره

.می گویند

ریه،حالتاینبودنشدیدصورتدر

دراختاللوگرفتهقرارفشارتحت

لیخیافراداین.ایدمیوجودبهتنفس

.شوندمیعصبیوخستهزود



:پشتیگود(ب

ون خمیدگی بیش از اندازه ست

در ناحیه كمر به طرفمهره ها

جلو باعث به وجود آمدن 

ون خمیدگی بیش از اندازه ست

گردد مهره پشتی به عقب می

كه به این حالت گودپشتی

.گویندمی



 انحراف ستون مهره ها ( ج:

 انحراف ستون مهره ها به یک طرف
كه این انحراف  ممکن است به طرف

راست یا چپ باشد در نهایت باعث
شده تغییرات    دنده ها و قفسه سینه

و فرد را دچار اختالالت گردش خون
كند و یا باعث ودردهای و تنفس می

.كمری و عصبی مختلف خواهد شد 
 در صورت مشاهده هریک از موارد

قوز ، گود پشتی و انحراف ستون 
آموز را به مركز مهره ها دانش

بهداشتی درمانی ارجاع دهید



:كمبود هاي تغذيه اي -4

شایع ترین 
عوارض 

کمبود های 
تغذیه ای 

در سنین مدرسه

کم خونی 
گواتر



ایهپلکوهالبداخلیقسمت،خونیكمشناختبرای–الف

مزقرطبیعیحالتدرقسمت هااین.كنیدنگاهراپایین

بهفیدسبهمایلیاصورتیخونیكموجودصورتدروهستند

.میرسندنظر



غده  تیروئید را                 برای پی بردن به بیماری گواتر–ب 

. معاینه كنید 

حالت طبیعی غده تیرویید دیدهدر 

. نمی شود و گواتر وجود ندارد 



:معاینات پوست ، مو ، ناخن -5

نکاتهببایدآموزاندانشدرآنضمائموپوستوضعیتبررسیبرای

:كنیدتوجهزیر

.گیردصورتمناسبدمایباوكافینوربامجزااتاقدربایدمعاینه*

مانندیعالئمیاتاول،كهیر،جوشقبیلازجلدیبثوراتوضایعات*

.یردگقراربررسیموردبایدریزیپوستهوپوستخشکی،خارش



ششپورشکبدون،شفاف،پرپشتبایدسرموی

وقارچمانندمشاهدهقابلبیمارینوعهر.باشد

رارقتوجهموردبایدموحدازبیشریزشیاشپش

.گیرد

یعهضانوعهروشکل،رنگنظرازبایدراهاناخن*

قراردادبررسیموردعادیغیر



:بینایی سنجی 
ورنكهنحویبه(آموزدانشقدبامتناسب)كردهنصبمناسبجایدررا(E)دیدتابلو*

بهپشت،معاینهآموزدانشوباشدپنجرهروبرویتابلواستبهتر.بتابدبرآنكافی

.گیردقرارپنجره

.گیردقرارآنروبروی،دیدتابلوازمتری6فاصلهدرآموزدانش*

دنشوواردبرآنفشاركهطوریبهراچشمهایشازیکیدستكفیاپوشچشمبا*

بپوشاند

.شودسوالEدندانهگرفتنقرارجهتوكردهانتخابپایینبهباالازراحروف*

.شودمعاینهچشمدوهربعدودیگرچشمترتیبهمینبه*



10تابلوی دید دارای 

از دو دهم تا )ردیف 

است و ( یازده دهم

بایستی در معاینه ، از 

حروف در جهات 

.مختلف استفاده شود



:موارد ارجاع در معاینات بینایی

.  باشد ( 9/0)دید هر یک از چشمها كمتر از نه دهم -1

شته چشم دیگر تفاوت دابا دید یک چشم بیش از یک دهم -2

.   باشد 

. باشد ( 10/10)دید هر دو چشم با هم كمتر از ده دهم -3



:سنجش شنوایی -7

متحان گوشها باید توسط دستگاه صدا سنج یا ساعت و یا ا

. نجوا بررسی شوند 

د به در موقعی كه صدا سنج موجود نیست دانش آموزان بای

 .وسیله امتحان نجوا مورد آزمایش قرار گیرند



روش امتحان نجوا

 سانتیمتر60فاصله



:رفتاري –اختالالت روانی -8

ین شایع ترین اختالالت روانی و رفتاری در سن
:مدرسه عبارتند از 

ناخن جویدن-1
لکنت زبان-2
بی اختیاری ادراری-3
افسردگی و گوشه گیری-4
پرخاشگری-5



لکنت زبان
اشکال در حرف زدن به صور مکث و تکرار كلمات است كه به 

برای پی بردن به لکنت . مدت طوالنی ادامه پیدا می كند 

.زبان ، دانش آموز بهتر است تند صحبت كند 



ناخن جويدن
ادتعصورتبهتدریجبهكهاستطبیعیغیررفتارهایاز

دانش آموزاندراضطرابوجوددهندهنشانومی آیددر

.شودمیمشخصآموزگارووالدینمشورتباواست



بی اختياري در ادرار
،شبیاروزدرادرارارادیغیردفعآندركهوضعیتیبه

بی»شودتکراربار2هفتهودرماه3مدتبهحداقل

عیاجتماعملکردبررویكهمی شودگفته«ادراراختیاری

ووالدینابگفتگوبامسئلهاین.گذاردمیتاثیرآموزدانش

.شودمیمشخصآموزگار



افسردگی و گوشه گيري

ارفشتحتوامیدیناهنگامدرآموزدانشكهاستحالتی
.داردایگرفتهخلقودهدمینشانخودازبودن

درننکردشركت،گیریگوشهوافسردگیعالئمجملهاز
انندمعالئمیباافسردگی.استدسته جمعیفعالیتهای

بهشگرای،تحصیلیافت،سردرد،پرتیحواس،خستگی
.استهمراهدرخواباختاللوگیریگوشه



پرخاشگري
رفتارهای پرخاشگرانه ممکن است در مدرسه به صورت 

وز برخورد بدنی با همساالن و در خانه با افراد خانواده بر
. نماید 

چنانچه دانش آموز مشکوک به هریک از اختالالت فوق 
. باشد باید به پزشک ، ارجاع غیر فوری شود 



:آمادگی تحصیلی -9

ناسان بررسی استعداد تحصیلی توسط كارش

.روانشناسی انجام می شود 



 فرمهای مورد نیاز درهنگام معاینه دانش آموزان:

1-  پرونده سالمت نوجوانان
2- فرم خطی ثبت نتایج معاینات
3- فرم ارجاع دانش آموز بیماربه مراكز تخصصی

فرم معاینه اول ابتدایی.pdf
فرم ارجاع94.pdf


 با تشکر از حوصله شما


